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Prezes Narodowego Banku Polskiego
ogłasza przetarg
na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego za 2007 r.
Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym, Prezes Narodowego Banku Polskiego ogłasza przetarg na przeprowadzenie
badania sprawozdania finansowego BFG za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
Bankowy Fundusz Gwarancyjny powołany został i działa na mocy ustawy z dnia 14 grudnia
1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Wskazana ustawa określa także zadania
BFG.
1. Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. odbywać się będzie w
dwóch etapach.
W trakcie pierwszego etapu zostanie przeprowadzone badanie wstępne ksiąg rachunkowych
BFG, wynikiem którego będzie sporządzenie przez audytora rekomendacji dla Zarządu BFG
dotyczącej zamknięcia ksiąg rachunkowych.
Rozpoczęcie badania wstępnego powinno nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od dnia
zawarcia umowy. Zakończenie badania wstępnego i przekazanie przez audytora rekomendacji
Zarządowi BFG musi nastąpić nie później niż do dnia 31 grudnia 2007 r.
W trakcie drugiego etapu zostanie przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego BFG
za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 roku.
2. Celem badania rocznego sprawozdania finansowego BFG jest stwierdzenie jego zgodności
z:
-ustawą z dnia 14 grudnia 1994r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2007 r.
Nr 70 poz. 474),
-statutem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. U. z 1995 r. Nr 21, poz.113
z późn. zm.),
-rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 października 1999 r. w sprawie szczególnych
zasad rachunkowości BFG (Dz. U. z 1999 r. Nr 90, poz. 1006, z późn. zm.),
-ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694,
z późn. zm.),
3. Badanie sprawozdania finansowego BFG powinno objąć w szczególności stwierdzenie
prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego w oparciu o zbadanie m.in.:
-kompletności ksiąg rachunkowych,
-wyceny oraz potwierdzenia istnienia i własności aktywów,
-kompletności ujęcia zobowiązań,
-kwalifikacji i prawidłowości uznania przychodów i kosztów,
-zgodności sprawozdania co do formy i treści z przepisami prawa.
4. Oferty mogą składać tylko podmioty, które:
1) wykażą, że posiadają uprawnienia do badania sprawozdań finansowych, zgodnie z
ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie – tekst jednolity (Dz. U. z 2001 r. Nr 31,
poz. 359 z późn. zm.);
2) wykażą, że posiadają doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych
instytucji finansowych o sumie bilansowej nie niższej niż 4 mld złotych;
3) dla zapewnienia niezależności opinii i realizacji zasad dobrych praktyk, nie badały
żadnego rocznego sprawozdania BFG w okresie ostatnich 5 lat.
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5. Oferta składana przez podmioty (audytorów) powinna zawierać:
1) Informacje o firmie oraz aktualny odpis z właściwego rejestru;
2) Wykaz wykonanych badań sprawozdań finansowych instytucji finansowych o
sumie bilansowej nie niższej niż 4 mld zł,
3) Wykaz osób wchodzących w skład zespołu badającego sprawozdanie finansowe
BFG, zawierający informacje dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego w
zakresie badania instytucji finansowych,
4) Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień biegłego rewidenta, przez co
najmniej jedną osobę z zespołu audytora, badającego sprawozdanie finansowe BFG,
5) Cenę z wyszczególnieniem wynagrodzenia podmiotu i podatku od towarów i usług
(VAT).
6. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo podjęcia dalszych czynności mających na celu
poprawienie warunków przyszłej umowy.
7. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w przypadku nie
uzyskania korzystnych warunków umowy lub uzyskania negatywnej opinii Rady BFG.
8. Rozpoczęcie badania sprawozdania finansowego powinno nastąpić najpóźniej 7 lutego
2008r., a zakończenie 14 marca 2008r.
9. Pisemne oferty prosimy składać do dnia 6 listopada 2007 r. do godz. 15.00 w siedzibie
Narodowego Banku Polskiego, ul. Świętokrzyska 11/21 00-919 Warszawa, z dopiskiem na
opakowaniu „Narodowy Bank Polski - Departament Administracji - Przetarg na badanie
sprawozdania finansowego BFG za 2007 r.”.

